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Twórcy, którzy unoszą nas
ponad zwykłe sprawy
Nagrodę specjalną prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury za 2016 rok otrzymała Donata Godlewska. Obok
niej laureatami zostali: Czesław Rybicki, Jacek Szymański i Jan Miłosz Zarzycki oraz pośmiertnie Zenon Faszyński.
– To nasze spotkanie ma szczególny
charakter uhonorowania ludzi, którzy
uczą nas miłości do świata – powiedziała Agnieszka Muzyk, zastępca prezydenta Łomży, a zarazem przewodnicząca
kapituły, która zdecydowała o tegorocznych nagrodach. Przekazała słowa uznania i wdzięczności twórcom oraz wszystkim środowiskom, które stanowią o kulturalnej wizytówce miasta, jednego
z „małych centrów świata”, jak zaznaczyła nawiązując do terminu używanego
przez
Krzysztofa
Czyżewskiego
z Ośrodka Pogranicze w Sejnach.
Specjalne podziękowania przewodnicząca kapituły skierowała do łomżyńskiego Kościoła, który reprezentowali
podczas uroczystości ksiądz biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tade-

Na zdjęciu od lewej Jan Miłosz Zarzycki, Małgorzata Skrodzka,
Ewa Kaczmarczyk, Agnieszka Muzyk, Mariusz Chrzanowski, Jacek
Szymański, Czesław Rybicki

Słodka pomoc dla Krystiana
Walczyz białaczką.Jestbardzodzielny i wdzięczny wszystkim, którzy go
wspierają.W pomoc 14-letniemuKrystianowi chętnie włączyli się łomżanie.Jednipieklipyszneciasta,a drudzy w zamian za wypieki, wrzucali
datkido puszki.

Krystian, jak każdy nastolatek ma
swoje marzenia. Jedno, największe, ma
szansę się spełnić. Zdrowie – o tym
chłopiec marzy najbardziej. Szczęśliwie
okazało się, że znalazł się dawca szpiku
kostnego dla Krystiana, tzw. bliźniak genetyczny. Jego rodzina i bliscy są przeszczęśliwi, bo znaleźć taką osobę to nie
jest prosta sprawa. Białaczkę wykryto
u chłopca niespełna cztery miesiące temu. Obecnie przechodzi chemioterapię. Koszty leczenia nie są małe, dlatego
powstał pomysł zrobienia czegoś, żeby
wesprzeć w tych trudnych chwilach
Krystiana i jego najbliższych.
Akcję pomocy choremu czternastolatkowi zapoczątkowali Żaneta i Sławoreklama

mir Matyjasiak. Są młodymi ludźmi, pełnymi energii. Chcą pomagać innym. Jak
podkreślają, pomysł zrodził się z potrzeby serca. – Krystiana poznaliśmy w szpitalu na oddziale onkologii, gdzie często

przebywa nasz syn, chory na hemofilię.
Wzruszyła nas jego sytuacja. Powiedzieliśmy sobie, że zrobimy wszystko, aby mu
pomóc – mówi Żaneta Matyjasiak, organizatorka przedsięwzięcia i wolontariuszka fundacji „Pomóż Im”.
Pomóc może każdy. Wystarczy upiec
ciasto, a następnie przekazać je wolontariuszom fundacji. – Te ciasta trafią do re-

Pomysłodawcy akcji „Łomża piecze ciasta dla Krystiana” Żaneta
i Sławomir Matyjasiak z wolontariuszami

usz Bronakowski i ksiądz proboszcz parafii Krzyża Świętego Andrzej Godlewski. Duchowni patronują ciekawym wydarzeniom z tej dziedziny, organizują je,
a czasami po prostu goszczą artystów
w parafiach. Świątynie stają się np. salami koncertowymi podczas festiwali Sacrum et Musica czy Muzyczne Dni
Drozdowo – Łomża. Centrum Kultury
przy Szkołach Katolickich udzieliło gościny Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej, której stała siedziba przechodzi
gruntowny remont.
Agnieszka Muzyk mówiła także wiele o wyzwaniu, jakim dla instytucji i środowisk kultury będzie rok 2018, rok jubileuszu 600-lecia praw miejskich. Prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślił,
że dowodem jak wielką rolę miasto przywiązuje do te j sfery, jest liczba placówek
kultury w 60-tysięcznej Łomży.
Dokończenie na ááá

stauracji, urzędów, szkół, różnych instytucji. Rozdajemy je ludziom w zamian
za datek do naszej puszki – tłumaczy Sławomir Matyjasiak. Choć pomysł zrodził
się niedawno, to odzew jest ogromny.
– Na liście mamy już ponad 100 osób,
a cały czas dołączają kolejne. To jest coś
pięknego, że w tak krótkim czasie udało
się poruszyć serca tylu ludzi.
W najbliższy wtorek 14 lutego
od godz. 8.00 w holu Ratusza wystawione zostaną ciasta upieczone przez
urzędników. Każdy będzie mógł
przyjść, skosztować wypieków i jednocześnie wesprzeć czternastolatka. W środę wolontariusze będą w „Ekonomiku”,
a w czwartek w II Liceum Ogólnokształcącym. W niedzielę, czyli 19 lutego, pomocowa akcja dla Krystiana odbędzie
się w restauracji „Na Farnej”. Będzie to
okazja do spędzenia wolnego, niedzielnego czasu bardzo przyjemnie, przegryzając słodycze własnoręcznego wyrobu
łomżyniaków i co najważniejsze, wspierając przy tym chłopca. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na fanpage'u: Łomża piecze ciasta dla Krystiana.
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Walentynki
Święty Walenty kroczy przez cały
(niemal) świat z serduszkami, całuskami,
słodyczkami, upominkami, wyznaniami
wierszem i prozą.
Jest świętym Kościoła katolickiego
wspominanym 14 lutego.
W południowej i zachodniej Europie oraz
USA jest przede wszystkim patronem
zakochanych.
Walentynki, tak popularne w świecie,
w Polsce są jeszcze trochę „nie nasze”. Ale
nie każdy import jest niedobry. Święto
wyrażania serdecznych uczuć: miłości,
sympatii, bliskości, życzliwości, przyjaźni
– po prostu jest potrzebne.
Zatem wszystkich naszych Czytelników
pozdrawiamy prosto z serca.
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Rywalizacja o budowę Via Baltica rozpoczęta
Tymrazemniepotrzebabyłożadnych
dodatkowych uzgodnień i procedur.
Zaraz po uroczystym ogłoszeniu
pierwszychprzetargówna odcinkiVia
Baltica od Szczuczyna w kierunku
OstrowiMazowieckiej,Generalna DyrekcjaDrógKrajowychi Autostradjuz
zupełnie roboczo opublikowała formalnedokumentyprzetargowe.

Stało się tak zgodnie z zapowiedziami złożonymi uroczyście w Stawiskach przez ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka, jego zastępcę Jerzego Szmita i dyrektora GDDKiA
Krzysztofa Kondraciuka. o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu
Tygodnia Narew.
Ogłoszone kilkadziesiąt godzin później przetargi dotyczą dwóch odcinków
pryszełej ekspresowej S61: od drogowego

Od lewej Krzysztof Kondraciuk, Jerzy Szmit, Andrzej Adamczyk,
Lech Antoni Kołakowski

węzła „Kolno” w rejonie Kisielnicy do węzła „Stawiski” oraz od węzła „Stawiski”
do początku obwodnicy Szczuczyna.
Pierwszy z nich ma 16,4 kilometra,
ale w zakres prac wchodzi jeszcze przebudowa fragmentów dróg krajowych 63
i 64 (łącznie ponad 3 kilometry). GDDKiA przewiduje na tę inwestycję 452 miliony złotych. Na oferty przetargowe
oczekuje do 10 kwietnia.
Drugi odcinek to 18 kilometrów
między drogowym węzłem „Stawiski”
a początkiem obwodnicy Szczuczyna.
Koszt szacowany jest na 519 mln,
a oferty białostocki oddział GDDKiA
przyjmuje do 12 kwietnia.
Pozostałe zasadnicze elementy warunków przetargowych są dla obu odcinków wspólne: dwie jezdnie o nawierzchni betonowej rozdzielone pasem

zieleni, każda jezdnia z dwoma pasami
ruchu o szerokości 3,5 metra i pasami
rezerwowymi 2,5 m. GDDKiA wyznaczy wykonawcom termin na sfinalizowanie prac maksymalnie 37, a minimalnie 31 miesięcy od podpisania umów.
W przypadku fazy budowlanej odliczany jest okres zimowy (15 grudnia – 15
marca). Projektowanie może się w tym
okresie odbywać.
Jak poinformował podczas spotkania w Stawiskach minister Andrzej
Adamczyk, przetargi na odcinki, które
„zawierać” będą obwodnicę Łomży,
wymagają jeszcze dokładniejszych
przygotowań, ponieważ tę część inwestycji Unia Europejska wzięła
pod szczególny „nadzór”, ale nie powinno to opóźnić ogłoszenia dłużej
niż o 1 – 2 miesiące.
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Znaczną część swego wystąpienia
poświęcił jednemu z laureatów. Decyzja, że uhonorowany będzie m. in.
Zenon Faszyński zapadła w listopadzie ubiegłego roku. Laureat zmarł
jednak pod koniec stycznia. Nagrodę
odebrała jego siostra Ewa. Zenom
Faszyński to jedna z najbardziej niezwykłych łomżyńskich postaci. Jako
młody chłopak po technikum uległ
wy pad kowi. Był spa ra li żowa ny
od szyi w dół ponad 40 lat. Zaczął
tworzyć – wiersze, przemyślenia dotyczące cier pienia i wiary. Pomógł
i dał nadzieję w ten sposób wielu ludziom.
– Podjęliśmy decyzję, że miasto wyda tom, w którym zawarte zostaną wiersze, artykuły i inne formy twórczości
Zenona Faszyńskiego – zapowiedział
prezydent Mariusz Chrzanowski.
Podczas galowego popołudnia w sali Teatru Lalki i Aktora zabrakło jeszcze
jednego z laureatów. Sędziwa Donata
Godlewska z powodu stanu zdrowia nie
mogła przybyć. Zastąpiła ją bratanica
Małgorzata. Kandydaturę autorki fundamentalnej pracy o historii Łomży
„Dzieje Łomży od czasów najdawniej-
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Laureatami nagród Prezydenta Łomży zostali także nieobecni na
uroczystości Donata Godlewska i Zenon Faszyński (pośmiertnie)

szych do rozbiorów Rzeczpospolitej”
i wielu innych opracowań zgłosił profesor Henryk Wnorowski, prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im.
Wagów. „Jest zrośnięta z miastem wyjątkowo ciasno, pięknie i szczerze” – napisał we wniosku.
Pozostała trójka uhonorowanych
zasiadła na specjalnej ławeczce na scenie
TLiA. Czesław Rybicki to działacz Stowarzyszenia Wspólnota Polska odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Jest także pedagogiem, działaczem sportowym, wodniakiem, ratownikiem, ale przede wszystkim wielkim miłośnikiem historii, założycielem Łomżyńskiego Bractwa Historycznego.
Jacek Szymański nazwany został
podczas gali „człowiekiem – instytucją”.
To tenor, organizator Festiwalu Muzyczne Dni, reżyser, scenograf, artysta „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, łomżyniak z urodzenia, który zawodowo związany jest z Wybrzeżem.
Odmienna drogą artystyczną podąża z kolej Jan Miłosz Zarzycki.
Do Łomży przyjechał ze Śląska objąć
stanowisk dyrektora Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego (w 2004 roku). Dyrygent, pedagog, uhonorowanym medalem Gloria
Artis, podbił serca łomżyniaków i na-

uczył ich miłości do muzyki.
Galę nagród prezydenta Łomży
poprowadzili Ewa Sznejder, naczelnik
Centrum Współdziałania Społecznego
Urzędu Miejskiego oraz dyrektor TLiA
Jarosław Antoniuk. Statuetki „Pilota”
dla laureatów zaprojektowała Ewa
Skłodowska. Muzyczną ucztę dla
uczestników uroczystości przygotowała Nika Lubowicz z zespołem. Telewizja Narew miała także swój skromny
wkład w uhonorowanie łomżyńskich
twórców. Przygotowaliśmy ich filmowe wizytówki.

Laureaci
Zenon Faszyński. Z wykształcenia
był technikiem budowlanym. Kilkadziesiąt lat temu uległ wypadkowi samochodowemu, po którym został całkowicie sparaliżowany. Po wielu latach
odkrył sens cierpienia i jego war tości.
Stworzył trzy tomiki poezji, która mówi o sensie życia z doświadczeniem
cierpienia. Organizował i prowadził
spotkania w szkołach i salach wykładowych, opowiadał o swoim cierpieniu, nawróceniu i miłości do Boga
w jego życiu. Współautor wielu publikacji książkowych, brał udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, m.in. jako gość programów

z ojcem Leonem Knabitem.
Poeta, filozof, myśliciel. Zmarł
pod koniec stycznia 2017 r.
Jacek Szymański. Wybitny
tenor, doktor sztuki muzycznej
w dziedzinie wokalistyki. Twórca oraz dyrektor artystyczny
Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. Pełni w nim role także reżysera i scenografa inscenizacji operowych takich
jak: „Czarodziejski flet”, „Cyganeria”, „Wesele Figara” czy
„Straszny dwór”. Od 30 lat występuje na scenach operowych
w kraju i za granicą. W 2006 roku „Za całokształt dokonań dla
Kultury oraz Godną Naśladowania Serdeczną Więź z Ziemią
Łomżyńską” otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego. W 2008 roku otrzymał Nagrodę
Marszałka Województwa Podlaskiego
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W roku 2013 Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego uhonorował artystę Medalem „Zasłużony Dla
Kultury Polskiej”. Ma w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.
Czesław Rybicki. Od 1994 roku
jest działaczem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zorganizował jego oddział w Łomży. Za swoją działalność
został odznaczony przez Prezydenta
RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z wykształcenia jest
nauczycielem, ale także działaczem
spor towym, zamiłowanym badaczem
historii regionalnej i polskiego ruchu
niepodległościowego. Dzięki niemu
powstała Łomżyńska Izba Historii
Spor tu. Jest także jednym z inicjatorów gawęd historycznych. Od lat angażuje się w akcje promujące Łomżę.
Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa
Historycznego Oddział w Łomży,
członkiem Wodnego Pogotowia Ratunkowego i jednym z założycieli
Łomżyńskiego Bractwa Historycznego.
Jan Miłosz Zarzycki. Od października 2004 roku dyrektor naczelny i arty-

styczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, finalista i laureat konkursów muzycznych we Włoszech,
w Hiszpanii i na Węgrzech. Jest adiunktem i członkiem Katedry Dyrygentury
Akademii Muzycznej w Warszawie oraz
adiunktem Akademii Muzycznej w Łodzi. Pełni funkcję I dyrygenta Warszawskiej Orkiestry Kameralnej „Concentus
pro arte”. Współpracował z Sinfonią
Varsovią, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Warszawską
Operą Kameralną. Ma w swoim dorobku dwanaście nagranych płyt, w tym
trzy nominowane do Nagrody Muzycznej „Fryderyk”. W 2013 roku roku minister kultury i dziedzictwa narodowego
uhonorował go medalem” Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”. W 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej nadał mu tytuł
profesora sztuk muzycznych. Od 12 lat
Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży, której przewodzi,
jest organizatorem Międzynarodowego
Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et
Musica”.

Nagroda specjalna
Donata Godlew ska. Honorowy
Obywatel Miasta Łomża, profesor
Wyższej Szkoły Agrobiznesu, historyk i archiwistka. Od urodzenia
zwią za na z Łom żą. Po stu diach
w War szawie i Łodzi w 1952 roku
rozpoczęła pracę w nowo utworzonym
Ar chi wum
Pań stwo wym
w Łomży. Działa w Towarzy stwie
Przy jaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz
w Łomżyńskim Towarzy stwie Naukowym im. Wagów. Jest autorką
kil ku dzie się ciu opra co wań, któ re
stanowią podstawę wiedzy o historii
jej rodzinnego miasta nad Narwią.
Swoim działaniem, pracą badawczą,
popularyzator ską, społeczną na stałe wpisała się do grona tych, których inicjatywy i zaangażowanie, aktywność społeczna, szlachetna i bezinteresowna, budowały świadomość
lokalną, służyły ocaleniu dziedzictwa kulturowego miasta.
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Mieszkania na torach. Szansa
na własne lokum
Łomżamożebyćjednymz największychbeneficjentów nowego rządowego programu
„Mieszkanie+”. Terenów, które mogą być
brane pod uwagę, wystarczyć może nawet
na 7czy 8bloków.

Narodowy Program Mieszkaniowy, zwany
w skrócie „Mieszkanie+”, to projekt budowy
możliwie tanich lokali na wynajem. Lokatorzy
mieliby z czasem możliwość ich wykupienia.
Obciążenia czynszowe miałyby w nich wynosić 10 – 20 złotych za metr, ale dochodziłyby
do tego opłaty za ciepło, wodę, energię, eksploatację. Program realizowany jest we współpracy
narodowego Funduszu Mieszkaniowego, Skarbu Państwa i samorządów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Rolą miast i gmin jest
przede wszystkim znalezienie i przygotowanie
odpowiednich działek.
Łomża dołączyła do programu dosyć wcześnie i ma już uzgodnienia dotyczące budowy
bloku przy ul. Rubinowej. Urząd Miejski przewiduje, że w okresie letnim może już zostać
ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji.
W ostatnich dniach udało się jednak bardzo
wzbogacić łomżyńską pulę potencjalnych terenów pod budynki z tańszymi lokalami. Prezydent Mariusz Chrzanowski wziął udział w spotkania z udziałem Polskich Kolei Państwowych
i kolejowej spółki deweloperskiej i przedstawicieli BGK. Podpisana została umowa, która określa
zasady współpracy przy wprowadzaniu programu „Mieszkanie+” na tereny kolejowe.
Jak poinformował Bartłomiej Pawlak
z BGK Nieruchomości, wybranych zostało 17
reklama

lokalizacji w 10 miastach, ale ma być ich znacznie więcej. Łomża jest w tej pierwszej grupie m.
in. z Warszawą, Katowicami, Poznaniem, Gdańskiem i Białymstokiem
Łomża skorzystała przede wszystkim
na tym, że „kończą się tu tory”. Kolej nie korzysta już od dawna z terenów w rejonie ulic Sikorskiego i Dworcowej.
– To około 3,5 hektara – informuje Łukasz
Czech z Ratusza. – Mogłoby tam powstać 4
do 7 bloków.
Łomża ma ogromne potrzeby mieszkaniowe. Kolejka oczekujących na lokale komunalne
powstała już całe lata temu. Dostępnych działek nie ma zbyt wielu, dlatego miasto tak ochoczo zgłosiło tereny kolejowe.
Wątpliwości budzą jednak dwie sprawy. Tereny z infrastrukturą kolejową mają większy potencjał gospodarczy (dostępność transportowa)
niż mieszkaniowy. Zwłaszcza, że według zapowiedzi PKP PLK linia Śniadowo – Łomża nie
będzie likwidowana tylko remontowana. Druga
kwestia jest natury lżejszej – estetycznej. Dotychczasowe informacje na temat „Mieszkania+” wskazują, że dla oszczędności stosowane
w nim będą typowe projekty budynków, z kosmetycznymi dostosowaniami do warunków
poszczególnych miast. Rejon dworca autobusowego, targowiska miejskiego, Parku Przemysłowego Łomża, skrzyżowania ważnych dróg tranzytowych jest pewną wizytówką miasta. Niekoniecznie powinny występować w tej roli „blokowe klocki” dokładnie takie same jak w kilkudziesięciu innych miastach.

Miliony za to co
już gotowe i co
będzie zrobione
unia europejska sfinansuje w znacznym stopniu
ważnedrogowewykopkiw Łomży.PrezydentMariusz chrzanowski podpisał w warszawskim centrumunijnychProjektówTransportowychumowę
o dofinansowaniuzadaniapod nazwą„PrzebudowaukładukomunikacyjnegoŁomżyw ciągudrogi
krajowejnr 63”.

Fundusze w wysokości blisko 15 milionów złotych
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
przeznaczone są na zrefinansowanie już poniesionych
nakładów na rozbudowę Szosy Zambrowskiej między
rondem Lutosławskiego a skrzyżowaniem z ulicą Księżnej Anny, która została zrealizowana w ubiegłym roku
oraz na zaplanowany na 2017 rok remont ulicy Sikorskiego. Jak już informowaliśmy, będą to dwa fragmenty: od ul. Wyszyńskiego
do Al. Legionów oraz
od Al. Legionów do ul.
Wojska Polskiego. „Dofinansowanie pokryje 85
% kosztów całej inwestycji
i
wyniesie 14 832 642,15 zł”
– podaje Ratusz.
„Bardzo się cieszę,
że nasze miasto znalazło
się w gronie tych samorządów, których projekty zostały ocenione jako
najlepsze i otrzymały
maksymalne dofinansowanie. Dla Łomży, która
przez lata była zapomniana, bo poprzedni
rząd stawiał na rozwój
metropolii, stwarza się
ogromna szansa. Dzięki
realizacji takich projektów jak ten, możliwy bę-
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dzie rozwój miasta. Dobre drogi podnoszą jakość
i komfort życia, ale stwarzają także korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości” – cytuje słowa prezydenta Mariusza Chrzanowskiego miejska strona internetowa.
Ulica Sikorskiego, to kolejna z ulic kluczowych
dla ruchu lokalnego i tranzytowego w Łomży, która
stanie się bezpieczniejsza i wygodniejsza dla ruchu.
W ostatnich latach została przebudowana na obu
swoich krańcach: od Nowogrodzkiej do Wojska Polskiego i od ronda Lutosławskiego do mostu na Narwi. Pozostała jednak bardzo zdewastowana część
środkowa, także bardzo ważna, bo w rejonie miejskiego targowiska, Parku Przemysłowego Łomża, centrów
handlowych. Z najważniejszych miejskich dróg do pilnego wyremontowania pozostanie jeszcze ulica Wojska Polskiego.
Łomża znalazła się w nielicznym gronie samorządów, które otrzymały to dofinansowanie. Umowy
podpisały jeszcze Częstochowa, Zamość i Rybnik
spośród ponad 40 miast, jakie się ubiegały.
Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy
Szmit wyraził nadzieję, że wszystkie inwestycje zostaną szybko i sprawnie zrealizowane.
– Aby jak najlepiej służyły mieszkańcom, bo to
oni są adresatami podpisanych dziś umów – podsumował.

iV / ogŁoszenia droBne
USŁUGIREMONTOWO
–BUDOWL ANE

Projekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218
79 53, 601 804 117.

NIERUCHOMOŚCI

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia dachowe, wymiana konstrukcji dachowych, kominy z klinkieru, podbitki, montaż okien dachowych i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel.
508 637 509.

Wynajmę lokale w centrum Łomży
15 m2, 30 m2, 50 m2 oraz pomieszczenia magazynowe 50 m2 100 m2,
garaż blaszak 100 m2. Tel.
600 588 666.
Sprzedam mieszkanie M-4 o pow.
45,8 m2, na II piętrze przy ul. Polowej 33. Po remoncie, jasne, ciepłe.
Tel. 509 133 198.

www.narew.info
ziak ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 86 216 07 35 Świadczy usługi w zakresie naprawy TV, DVD VCR,
KAMERY , LAPTOPY, MONITORY
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż anten TV i SAT.

RÓŻNE

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia sprzętu budowlanego i i
ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel.
600 011 914.

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń
Tel.500 547 057.Wofercie:chwilówki, pożyczki ratalne (Aasa,
Axcess, Ferratum, Vivus, Zaplo i
inne).

DOM
EDWAL – meble na zamówienie.

Wójt Gminy Łomża informuje, że
dnia 31.012017 r. został
wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem. Wykaz został
zamieszczony na tablicy ogłoszeń
w urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400
Łomża oraz stronie:
www.gminalomza.pl/bip.

USŁUGIINFORMAT YCZNE
Serwis technologii i systemów informatycznych. Informatyka dla
firm i domu. Łomża.
Tel. 86 225 20 77, 602 673 711

USŁUGIRTVAGD
Serwis ELEKTRO – AGD. Łomża, ul.
Prusa 14 lok. 75. Tel. 86 2190 900.
Zakład Usługowy RTV Marek Brze-

ZDROWIEIURODA
Specjalista foniatra – otolaryngolog
Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086 218
22 29, 604 504 694.

PRAC A

Sprzedam wersalkę brązową w bardzo dobrym stanie. Cena 100 zł. Tel.
862 198 448.

Zatrudnię dekarza oraz pracowników budowlanych, zakwaterowanie i wyżywienie.
Tel. 600 289 289.

expressszewc.Staryrynek7
(HalaTargowa).Tel.
505 997 115.

Wróżka Kasia – tarot numerologia.
Tel. 607 191 070, 86 473 16 50 pon.
– pt. 10.00 – 18.00 po telefonicznym
uzgodnieniu.
katarzynaboguska@gmail.com

restauracjanaFarnejzatrudni
szefakuchni,kucharza.
Kontakt513 045 105,e-mail:
restauracja@nafarnej.pl

SALEWESELNE,USŁUGIWIDEO–
FILMOWANIE,ZESPOŁYMUZ YCZNE

Oprawa obrazów, Ignacy Jaworski,
Łomża, ul. Rządowa 9a. Tel. 216 57
38.

Zatrudnię pracowników budowlanych, zakwaterowanie i wyżywienie. Tel. 600 289 289.

USŁUGIFINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska - twoja pewność w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i
ZUS. Zapraszamy: ul 3 Maja 9, ul. Sikorskiego 166. Tel. 862 173 474,
606 728 258.

bianie, sprawdzanie szczelności.
Najtaniej w Łomży. Stara Łomża
p/sz., ul. Akacjowa 5. Tel.
518 362 426.

Sprzedam drzwi balkonowe PCV –
złoty dąb, 1,60 x2,20, stan bdb, super cena. Tel. 503 080 771.

Serwis komputerowy i RTV , sprzedaż sprzętu komputerowego. Tel.
86 216 93 79, kom. 606 468 121,
Łomża, ul. Wesoła 18B

USŁUGISZEWSKIE
Usługi hydrauliczne PLUMBER Sobociński Sławomir: instalacje CO, instalacje wodno – kanalizacyjne,
montaż urządzeń sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, węglowe), kolektory słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 516 376 389.

Swatka–telefonicznebiuro
matrymonialnezaprasza
wszystkiesamotneosobyw
każdymwieku.Tel.
690 330 995.
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Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka
12. Tel. 508 303 087.

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110.

MOTORYZ AC JA
Cadillac 1960 - wynajem na imprezy okolicznościowe: śluby, wesela i
inne.
Tel. 862 185 746, 513 755 00.

Zespół muzyczny Amor. Zagramy
na weselu, studniówce, balu okolicznościowym i inne imprezy. Tel.
508 637 509. www.zespol-amor.dzs.pl
Zdjęciaślubne–imprezyokolicznościowe.Tel.606 238 444.
Wesela, imprezy okolicznościowe,
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy „Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178.

MATRYMONIALNE

Sprzedaż opon: nowe i używane.
Montaż i wyważanie kół gratis. Elektromechanika. Kompleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, odgrzy-

Praca! Czekamy na emerytowaną
nauczycielkę, której rozmowy telefoniczne sprawiają przyjemność.
Praca w domu. Tel. 600 588 666.
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Wyrazy współczucia

Sz.P.MarkowiOlbrysiowi
wraz z żoną
z powodu śmierci

Matki
składają
pracownicy MPGKiM ZB w Łomży

PSL o ordynacji samorządowej:
wyborcy sami weryfikują wójtów
O zamiarzepowołaniaruchuObrony
Samorządu poinformowali działacze
Polskiego Stronnictwa ludowego
podczas spotkania w Grajewie. uważają,żewprowadzeniekadencyjności
władz w miastach i gminach to złe
rozwiązanie.

– Mieszkańcy naszych miejscowości
wiedzą znacznie lepiej niż politycy
w Warszawie, kto się sprawdza na stanowisku, a kto nie, komu powierzyć kierowanie samorządem – mówił Stefan Krajewski, członek zarządu województwa.
– Sami dokonują weryfikacji w wyborach.

W 2014 roku zmienili znaczną część wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Dobre władze samorządowe to nie
tylko kwestia polityki czy osobistych
ambicji lokalnych polityków. To także
wymierny wpływ na gospodarkę.
– Sukces Mlekpolu jest także efektem dobrego działania samorządów
– stwierdził Edmund Borawski, prezes
mleczarskiego potentata. – Wodociągi
z wodą wysokiej jakości, drogi, inne elementy podstawowej infrastruktury – tego wszystkiego potrzebują wyspecjalizowane, nowoczesne gospodarstwa.

Spotka nie przed stawi cie li PSL
odbyło się w związku z otwarciem
w Graje wie nowego biura posła Mieczy sława Baszko, jedynego przedstawiciela tej par tii wśród parlamentarzy stów z woje wództwa podlaskiego
w tej kadencji.
– Powiat grajewski z siedzibą wielkiej spółdzielni mleczarskiej to przykład znakomicie rozwiniętego rolnictwa – tłumaczył poseł Mieczysław
Baszko intencje utworzenia grajewskiego biura ludowców przy ulicy Ełckiej 8.

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Szleter, Wojciech Grochowski, Stefan Krajewski, Mieczysław Baszko i Mieczysław
Bagiński
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Polonez
zagrają, zaśpiewają
Ziemi Łomżyńskiej
Jest to bal tych. którzy kochają Ziemię Łomżyńską – powiedziała
Krystyna Michalczyk-Kondratowicz, prezes łomżyńskiego
oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej witając
gości. A kilka chwil później poprowadziła w parze z Witoldem
Konopką poloneza.
Po raz siódmy działacze TPZŁ w wyśmienitych nastrojach spotkali się na balu w sali hotelu Gromada.
– Istniały na naszych terenach tradycje karnawałowych balów, rautów, kuligów. Staramy się do nich nawiązywać – powiedziała Krystyna Michalczyk- Kondratowicz.
Łomżyński polonez otworzył bal, którego uczestników dekorował kotylionami (miały także swoje znaczenie w tańcach) m. in. były poseł Józef Mioduszewski. A potem popłynęły godziny tańca bliskości, rozmów, wspomnień, planów...
relację wideo z BaluTowarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej będą mogli
PaństwoobejrzećwTelewizjinarewinawww.narew.info

Poloneza Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej poprowadzili
Krystyna Michalczyk-Kondratowicz i Witold Konopka
Pytają gdzie jest miłość w dobie wojen i cierpienia. uczniowie i liceum
Ogólnokształcącego w Łomży stworzyli dający do myślenia i budzący
głębokie refleksje teledysk i cover
piosenki„Where is the love” zespołu
The Black eyed Peas. Mają już prawie 320tysięcywyświetleńna youTube.

Pomysłodawcą klipu, w który
wmontowane zostały zdjęcia z wojny
w Syrii, jest Mariusz Hołownia, wrażliwy
nastolatek, który nie potrafi przejść
obojętnie obok ludzkiej krzywdy.
– Codziennie dowiadujemy się
o tych strasznych rzeczach, które dzieją
się na świecie – mówi Mariusz Hołownia. – Przez ten film chcemy sprzeciwić
się złu, które nas otacza. Jest to apel
do ludzi o to, żeby na świecie zapanował pokój. Żebyśmy kochali swoich
bliźnich. Pomyślałem, że dobrze byłoby
przybliżyć te wartości innym ludziom.
Dać im coś do zrozumienia i poniekąd
wpłynąć na nich.
Wszystko zaczęło się od zbiórki
na rzecz potrzebujących w Aleppo, którą zorganizowała nauczycielka Katarzyna Lipska.
– Kiedy moi uczniowie zobaczyli

i zatańczą dla Filipka

Hit nad hitami „Jesteś szalona”
może rozkołysze
w niedzielę 12 lutego Galerię
Veneda w Łomży. Marcin Miller
i jego zespół Boys oraz wielu
innych wykonawców wystąpi
podczas koncertu
charytatywnego dla Filipka
Wądołowskiego. Galeria
Veneda zaprasza 19 lutego
w godz. 12: 00-20: 00.
Przewidywanych jest wiele atrakcji.
Wszystko po to, aby łomżanie i mieszkańcy okolicznych miejscowości zmobilizowali się do wzięcia udziału i wsparcia czterolatka, który od urodzenia cierpi na wiotkie porażenie mózgowe czterokończynowe.
– Nasz synek od ostatniego koncertu w Venedzie, który odbył się dokładnie rok temu, stanął na własne nóżki
– mówi Agnieszka Wądołowska, mama
Filipka. – Codziennie robi postępy.
Dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteśmy naocznymi świadkami tego, jaką
moc ma specjalistyczna terapia. Kolejny
cel przed nami: rozwój komunikacji
werbalnej. W obecnej chwili Filip nie
mówi, ale porozumiewa się komunikacja alternatywną – pecsami. Jest to narzędzie, które ujawniło nam, jakim mądrym chłopcem jest nasz syn, że rozumie otaczający go świat. Wiemy, że Fifi
daje z siebie wszystko, tylko potrzebuje
odpowiednich terapeutów i metod. To
wielki skarb móc oglądać postępy swo-

jego dziecka. Zapraszam wszystkich
do wzięcia udziału w koncercie dedykowanym naszemu synkowi.
Podczas tego wydarzenia wystąpią:
zespół BOYS, Droga na Ostrołękę, Zespół INNI, skrzypek MagnetiG, akordeonista Michał Sawicki, Duet Akordeonistów z Łomży Arek i Michał, Studio wokalne eMDKeK Magdy Sinoff, Anna Zlagodukh, Sebastian Dzbeński
i Maciej Jankowski zaprezentują „zwariowane impresje perkusyjne” znanych
utworów z list przebojów, zawodnicy
Pawła Remiszewskiego z MKS Medyk
Łomża zaprezentują sztuki walki, zawodnicy Black Horse MMA Łomża,
Tancerze C. T. Young Marka Kisiela,
dzieci z Niepublicznego Przedszkola
Mały Artysta, student Wyższej Szkoły
Agrobiznesu w Łomży i uczennice Publicznego Gimnazjum w Miastkowie.
Podczas imprezy „Świat zabaw” Marty
Sawickiej zaskoczy dzieci licznymi kon-

uczniowie I LO apelują o miłość

kursami z nagrodami. Podczas koncertu
lokalne firmy wesprą akcję atrakcyjnymi
stoiskami. Tego dnia w Venedzie będzie
można spotkać wolontariuszy przebranych w krowy, żabki, biedroneczki, spidermany, batmany i księżniczki, którzy
będą zbierać datki. Te przeznaczone zostaną na dalsze leczenie chłopca.
Filipka w walce z chorobą będzie
można wesprzeć również bijąc rekordy
„przejechanych” kilometrów na stacjonarnych rowerkach. Zaliczony dystans
będzie miał swój finansowy ekwiwalent
w finansowaniu terapii dla Filipka
– za 300 kilometrów trzy miesiące specjalistycznych zajęć,
– Dzięki Wam Fifi będzie mógł sięgać po kolejne sukcesy w swoim życiu
– mówi Agnieszka Wądołowska. – Wasza pomoc jest dla nas bardzo ważna.
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za okazaną dotychczas
pomoc i dobre serduszka.
ogłoszenia o zbiórce, to był moment,
kiedy powiedzieli mi o swoim pomyśle
– mówi Katarzyna Lipska. – Uważam, że
wzmocnienie tego typu działań jest bardzo cenne, więc powiedziałam im już
wtedy, że mogą na mnie liczyć. Zaufałam im, że będzie to coś dobrego i coś
cennego. Nie zawiodłam się na nich.
To, co zrobili, jest wspaniałe.
Jak mówią, realizacja filmu zajęła
im tydzień i nie było łatwo. Teledysk nagrywali telefonem komórkowym
w szkolnej auli, sami go składali, sami
zaśpiewali. Jedyne profesjonalne elementy teledysku to oświetlenie i studio,
w którym nagrali swój wokal.
Teledyskiem #whereisthelove zainteresowały się media w całej Polsce. Znane osoby udostępniają go na swoich
fanpagach i bardzo pozytywnie go komentują. Tomasz Kammel, prezenter telewizyjny, nagrał krótki filmik z podziękowaniem dla Mariusza. „Teledysk, który zrobiłeś, korzystając z potencjału nuty Black Eyed Peas, jest genialny. Gramy
do tej samej bramki, te same wartości są
nam drogie. Dziękuję ci za to.” To słowa znanego prezentera, który zobowiązał się odwiedzić twórców filmu w ich
szkole.
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PIŁKA RĘCZNA

SZACHY

Pożyteczny sprawdzian Dwójki

Liga już
na półmetku

Przygotowującasiędo rundyrewanżowejrozgrywek ii ligiekipaGuKS-u Dwójka zajęła trzecie miejsce w Turnieju Piłki ręcznej Kobiet o Puchar Burmistrza
DzielnicyWarszawaWesoła.najlepszaokazałasięekipai-ligowegoAZS-u AWF
Warszawa.

Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn podzielonych na dwie grupy. W pierwszej zagrały łomżanki a także dwa inne zespoły grające na co dzień w II lidze – Varsovia Warszawa i AZS UW Warszawa, natomiast w drugiej wszystkie trzy ekipy reprezentowały stolicę – AZS AWF, MKS Ochota oraz gospodynie, WKPR Wesoła.
Łomżanki w pierwszym swoim meczu zmierzyły się z Varsovią. Po pierwszej, wyrównanej połowie zakończonej remisem 10: 10 wszystko wskazywało na to, że do samego końca będzie to równe spotkanie. Niestety po przerwie podopieczne trenera
Stanisława Niedbały zagrały słabiej przez co uległy 16: 21 – W drugiej połowie w nasze poczynania wkradła się nerwowość, przez co bardzo często rzucaliśmy z nieprzygotowanych pozycji. Niecelne strzały powodowały frustrację przez co nasza gra wyglądała bardzo słabo – ocenia
szkoleniowiec
Dwójki
– Na szczęście zaraz po meczu w szatni wyjaśniliśmy sobie wszystko z dziewczynami
i w drugim grupowym pojedynku zagraliśmy o niebo lepiej.
Zanim jednak zawodniczki GUKS-u wyszły na parkiet
swoje spotkanie rozegrały ekipy Varsovii i AZS-u UW. Niespodziewanie to starcie zakończyło się remisem 18: 18
i dzięki temu łomżanki miały
jeszcze szansę na zajęcie nawet pierwszego miejsce w grupie. Jedynym warunkiem była
wygrana z AZS-u różnicą 6
goli. Nasz zespół zagrał bardzo dobrze, ale wystarczyło
to do zwycięstwa „tylko”
dwoma trafieniami (18: 16).
W efekcie Dwójka uplasowała
się na drugiej pozycji i pozostała jej walka o 3. miejsce
w całych zawodach, a jej przeciwnikiem była drużyna MKS-u Ochota – Z tym
zespołem graliśmy do tej pory trzy razy i za każdym razem wygrywaliśmy. Nie inaczej było i tym razem. Po pierwszej równej połowie, w drugiej nasza dominacja była już wyraźna co poskutkowało zwycięstwem 26: 19 – relacjonuje trener Niedbała
– Duży udział w tej wygranej miała Natalia Klej. Był to nasz trzeci mecz tego dnia
i dziewczyny odczuwały trudy dwóch poprzednich, ale nie ona. Nasza rozgrywająca brylowała w tym spotkaniu imponując znakomitą kondycją i oceną sytuacji
na boisku. W efekcie w pojedynku z Ochotą rzuciła aż 7 bramek.
Oprócz pucharu za trzecie miejsce do zawodniczek Dwójki trafiło jeszcze jedno wyróżnienie. Najlepszą zawodniczką całych zawodów została wybrana bowiem
Amanda Szymborska – Uważam, że był to dla nas bardzo przydatny turniej. Na tle
mocnych drużyn ze stolicy zaprezentowaliśmy się korzystnie mimo, że graliśmy bez
najbardziej doświadczonych Kasi Siennickiej, Elwiry Jabłońskiej i Oli Zawadzkiej,
a Ola Szymborska na początku drugiego meczu skręciła staw kolanowy – ocenia
Niedbała.
Przed startem rozgrywek ligowych zespół Dwójki weźmie udział jeszcze w jednym turnieju towarzyskim. W sobotę, 25 lutego łomżanki ponownie zagrają w Warszawie, gdzie zmierzą się m. in. z AZS-em UW i MKS-em Ochota.
( DB )

W minionąsobotę, 11lutegorozegranyzostałjużtrzeciturniej XViii edycji
ŁomżyńskiejligiSzkolnejw szachach
o puchar Prezydenta Miasta Łomży.
Tym razem równych sobie nie miała
MonikaMarcińczykzeSzkołyPodstawowejnr 7w ŁomżywyprzedzającArkadiuszaMroczkowskiego(Publiczne
Gimnazjumnr 1Łomża)orazMichała
Karwowskiego (Szkoła Podstawowa
w Konarzycach).

W trzecim turnieju udział wzięło 59
zawodników z 20 szkół. Rywalizowano
w 9 kategoriach wiekowych: D-20 (dziewczęta do 20 lat), D-16 (dziewczęta do 16
lat), D-13 (dziewczęta do 13 lat), D-10
(dziewczęta do 10 lat), C-20 (chłopcy
do 20 lat), C-16 (chłopcy do 16 lat), C-13
(chłopcy do 13 lat), C-10 (chłopcy do 10
lat) i C-8 (chłopcy do 8 lat). Zwycięzcy
każdej kategorii i najmłodsi zawodnicy
otrzymali nagrody. Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli uczęszczający
do łomżyńskich przedszkoli czteroletnia
Maja Szewczyk oraz niespełna sześcioletni Jerzy Chełstowski.
Prowadzono również klasyfikację
drużynową szkół, do której zaliczano
punkty zdobyte przez czterech najlepszych zawodników, w tym minimum
jednej zawodniczki. Przy równej ilości
punktów o miejscu szkoły decydował
wyżej sklasyfikowany zawodnik.
W poszczególnych kategoriach medalowe miejsca zajęli:

1. Aleksandra Kowalczyk – 3,5 pkt.
– SP 9 Łomża
2. Zuzanna Piaścik – 3,0 pkt. – SP 9
Łomża
3. Natalia Majewska – 3,0 pkt. – SP Ciechanowiec
chłopcydo 20lat:

1. Bartosz Kotarski – 5,0 pkt. – ZSEiO 6
Łomża
2. Patryk Wrzosek – 5,0 pkt. – ZSOiZ
Ciechanowiec
3. Michał Gryglik – 5,0 pkt. – ZSMiO 5
Łomża
chłopcydo 16lat:

1. Arkadiusz Mroczkowski – 6,0 pkt.
– PG 1 Łomża
2. Paweł Szeligowski – 5,5 pkt. – PG 9
Łomża
3. Mateusz Skrodzki – 4,5 pkt. – PG 6
Łomża

1. Igor Pogorzelski – 4,0 pkt. – SP 5
Łomża
2. Szymon Mandziuk – 3,0 pkt. – SP 4
Łomża
3. Dawid Sikorski – 3,0 pkt. – SP 9 Łomża
najlepszeszkoły:
SP Konarzyce – 17,5 pkt. (Karoli-

na Chojnowska – 5,0 pkt., Michał Karwowski – 6,0 pkt., Filip Karwowski – 2,0
pkt., Marcin Karwowski 4,5 pkt.)
PGciechanowiec– 15,0 pkt. (Aleksandra Łuniewska – 4,0 pkt., Adrian Majewski – 3,0 pkt., Maciej Jakubowski – 4,0
pkt., Sandra Akonom – 4,0 pkt.)
ZSeiO 6Łomża – 14,5 pkt. (Bartosz Kotarski – 5,0 pkt., Kinga Zygmunt – 3,0
pkt., Jakub Szymański – 4,0 pkt., Martyna Gątarska – 2,5 pkt.)
***

chłopcydo 13lat:

1. Michał Karwowski – 6,0 pkt. – SP Konarzyce
2. Marcin Karwowski – 4,5 pkt. – SP
Konarzyce
3. Seweryn Lipski – 4,0 pkt. – SP Ciechanowiec

Dziewczętado 20lat:

chłopcydo 10lat:

1. Sylwia Mroczkowska – 4,0 pkt.
– I LO Łomża
2. Kinga Zygmunt – 3,0 pkt. – ZSEiO 6
Łomża
3. Martyna Gątarska – 2,5 pkt. – ZSEiO 6 Łomża

1. Bartosz Chełstowski – 5,0 pkt.
– SP 10 Łomża
2. Jakub Firmuga – 4,0 pkt. – SP 7 Łomża
3. Olivier Pisarski – 3,0 pkt. – SP 9 Łomża

Dziewczętado 16lat:

1. Justyna Chojnowska – 5,0 pkt.
– PG 1 Łomża
2. Magdalena Łukaszewska – 5,0 pkt.
– PG 6 Łomża
3. Aleksandra Łuniewska – 4,0 pkt.
– PG 1 Łomża

chłopcydo 8lat:

Zadanie 115: Mat w 2
posunięciach (ruch białych):

Bardzo dobrze spisał się zawodnik Klubu Szachowego Maraton
Łomża, Wojciech Walewski podczas
rozegranego w Białymstoku Tur nieju
o Puchary Prezesa Mlekovity. W bardzo silnie obsadzonych zawodach,
w których wzięło ponad dwieście
osób z Polski i Białorusi, czołowy szachista łomżyńskiego klubu zajął wysokie, 8. miejsce zdobywając 7 punktów
w 9 par tiach.
(OPRAC . DB )

Zagraj w szachy
z Maratonem
– część 58

Rozwiązania zadań z poprzedniego
numeru:
Zadanie 113: Mat w 3 posunięciach
(ruch białych): 1. b7, h2 2. b8W, Ka7 3.
Wa8X lub 1. …, a7 2. Sb5+, Ka6 3. b8SX
lub 2. …, Kb8 3. Gc7X
Zadanie 114: Mat w 2 posunięciach
(ruch białych): 1. Wf4, Wf4 2. Hc5X
lub 1. Wf4, Kf4 2. He3X.

Dziewczętado 13lat:

1. Monika Marcińczyk – 7,0 pkt. – SP 7
Łomża
2. Karolina Chojnowska – 5,0 pkt. – SP
Konarzyce
3. Malwina Szewczyk – 4,0 pkt. – SP 9
Łomża
Dziewczętado 10lat:

w extra skrócie
Piłkanożna
Niespodziewanej porażki doznali piłkarze Olimpii Zambrów w siódmym już
meczu sparingowym podczas przygotowań do rundy wiosennej rozgrywek II ligi. Na własnym boisku zespół
Piotra Rzepki uległ 0: 1 grającemu o klasę niżej MKS-owi Ełk. W kolejnym spotkaniu o poprawę humorów i korzystny
wynik będzie bardzo trudno, gdyż
w następną niedzielę zambrowianie
zmierzą się z Jagiellonią Białystok.
Na
niespełna
trzy
tygodnie
przed wznowieniem ligowej rywalizacji

znany jest dokładny terminarz meczów
Olimpii w roli gospodarza:
– 20. kolejka – Olimpia Zambrów – Legionovia Legionowo, 4 marca,
godz. 14: 00
– 22. kolejka – Olimpia – Siarka Tarnobrzeg, 18 marca, godz. 15: 00
– 24. kolejka – Olimpia – Puszcza Niepołomice, 1 kwietnia, godz. 16: 00
– 26. kolejka – Olimpia – Błękitni Stargard, 15 kwietnia, godz. 14: 00
– 27. kolejka – Olimpia – Stal Stalowa
Wola, 22 kwietnia, godz. 17: 00
– 29. kolejka – Olimpia – Raków Częstochowa, 6 maja, godz. 17: 00

– 31. kolejka – Olimpia – Odra Opole, 17
maja, godz. 17: 00
– 33. kolejka – Olimpia – Olimpia Elbląg, 27 maja, godz. 17: 00
***
Przygotowujący się do rundy rewanżowej III ligi zespół Łomżyńskiego Klubu
Sportowego odniósł czwarte sparingowe zwycięstwo. W minioną sobotę ełkaesiacy pewnie pokonali na własnym
boisku wicelidera IV ligi podlaskiej, Warmię Grajewo 2: 0 po bramkach Rafała
Maćkowskiego oraz testowanego lewego obrońcy. Dzień przed starciem

z Warmią ŁKS podpisał pierwsze umowy z nowymi zawodnikami. Do drużyny
dołączyli 20-letni boczny pomocnik Rafał Grabowski oraz rok starszy napastnik
Bartosz Kaszubowski. Pierwszy z pozyskanych piłkarzy to wychowanek Jagiellonii Białystok, który ostatnie pół roku grał w IV-ligowym Hetmanie Tykocin, natomiast drugi z nowych graczy
uczył się piłkarskiego rzemiosła w Pogoni Siedlce, w której zadebiutował
w 2013 roku. Potem grał m.in. w Broni
Radom, a ostatnio występował w niemieckiej drużynie SV Victoria Seelow.
Najbliższym rywalem biało-czerwo-

nych będzie zespół II-ligowej Polonii
Warszawa, a spotkanie zaplanowano
na wtorek, 14 lutego o godz. 15.30
na boisku rywala.

Tenisstołow y
W najbliższą sobotę, 18 lutego
o godz. 16.00 pingpongistki AZS-u PWSiP Metal-Technik Łomża rozegrają kolejny mecz ligowy. W hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego
w Łomży zmierzą się z liderem grupy
północnej I ligi SCKiS Hals Warszawa.
Wstęp na to spotkanie jest wolny.
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